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บทคัดย่อ 

 การศึกษาเรื่อง “พฤติกรรมการเปิดรับ ทัศนคติ และการใช้ประโยชน์จากผลส ารวจของสวน
ดุสิตโพล” มีวัตถุประสงค์ของการศึกษาเพ่ือทราบถึงพฤติกรรมการเปิดรับผลส ารวจของสวนดุสิตโพล 
ทัศนคติที่มีต่อสวนดุสิตโพล และการใช้ประโยชน์จากผลส ารวจของสวนดุสิตโพล รวมทั้งศึกษา
ความสัมพันธ์ ระหว่างลักษณะทางประชากรศาสตร์กับพฤติกรรมการเปิดรับผลส ารวจ กับทัศนคติที่มี
ต่อสวนดุสิตโพลและการใช้ประโยชน์จากผลส า รวจของสวนดุสิตโพล ของประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานคร  

 การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ใช้การวิจัยเชิง
ส ารวจ (Survey Research Method) ส ารวจแบบวัดผลครั้งเดียว ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง (Cross 
Sectional Study) โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยให้กลุ่มตัวอย่าง อายุ 30 ปีขึ้นไป และ
อาศัยในเขตกรุง เทพมหานคร จ านวน 400 คน โดยมีผลการศึกษา ดังนี้  ข้อมูลทางด้ าน
ประชากรศาสตร์  พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย คือ เป็นเพศหญิง คิด
เป็นร้อยละ 57.5 และส่วนที่เหลือเป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 42.5 ส่วนใหญ่มีช่วงอายุ 30-39 ปี คิด
เป็นร้อยละ 42.5 มีระดับการระดับศึกษาปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 57.3 มีอาชีพพนักงานบริษัท/
ห้างร้าน คิดเป็นร้อยละ 58.5 ส่วนใหญ่มีช่วงรายได้ 10,001-20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 30.3 
พฤติกรรมการเปิดรับผลส ารวจของสวนดุสิตโพล ความถี่ในการติดตาม (ครั้ง/เดือน) พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่  ไม่ค่อยได้ติดตาม (1ครั้ง/2เดือน หรือน้อยกว่านั้น) คิดเป็นร้อยละ 38.0 ระยะเวลา
ในการติดตามข่าวสารของผลส ารวจของสวนดุสิตโพล (นาที) พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ระยะเวลา
ในการติดตาม ไม่เกิน 10 นาที คิดเป็นร้อยละ 71.3 สื่อที่เปิดรับ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เปิดรับ 
สื่อโทรทัศน์ คิดเป็นร้อยละ 65.5 วัตถุประสงค์ในการเปิดรับจากสวนดุสิตโพล พบว่า กลุ่มตัวอย่าส่วน
ใหญ่มีวัตถุประสงค์  เพ่ือความรู้ คิดเป็นร้อยละ 65.3 ความสนใจเรื่องผลส ารวจของสวนดุสิตโพล  
พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความสนใจเรื่องผลส ารวจของสวนดุสิตโพล ด้านการเมือง คิดเป็นร้อย
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ละ 51.5 ทัศนคติในการเปิดรับข่าวสารของสวนดุสิตโพล พบว่า ทัศนคติในการเปิดรับข่าวสารที่มีต่อ
สวนดุสิตโพลโดยรวม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.37 เกณฑ์ระดับความรู้สึกอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนทัศนคติ
ที่อยู่ในระดับดีที่สุด คือ ทัศนคติด้านการรับรู้  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.37 เกณฑ์ระดับความรู้สึกอยู่ใน
ระดับปานกลาง รองลงมา คือ ทัศนคติด้านพฤติกรรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.23 เกณฑ์ระดับความรู้สึก
อยู่ในระดับปานกลาง และทัศนคติด้านความรู้สึก มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.07 เกณฑ์
ระดับความรู้สึกอยู่ในระดับปานกลาง การใช้ประโยชน์จากผลส ารวจของสวนดุสิตโพล พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างมีการการใช้ประโยชน์จากผลส ารวจของสวนดุสิตโพล โดยรวม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.37 เกณฑ์
ความพึงพอใจอยู่ในระดับใช้ประโยชน์ปานกลาง ส่วนการใช้ประโยชน์จากผลส ารวจของสวนดุสิตโพล 
มากที่สุด คือ ด้านความรู้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.20 เกณฑ์ความพึงพอใจอยู่ในระดับใช้ประโยชน์ปาน
กลาง รองลงมา คือ ด้านข้อมูลข่าวสาร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.15 เกณฑ์ความพึงพอใจอยู่ในระดับใช้
ประโยชน์ปานกลาง ด้านบันเทิง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.94 เกณฑ์ความพึงพอใจอยู่ในระดับใช้ประโยชน์
ปานกลาง และ การใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารของสวนดุสิตโพลจากกลุ่มตัวอย่างที่น้อยที่สุด คือ 
ด้านปฏิสัมพันธ์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.90 เกณฑ์ความพึงพอใจอยู่ในระดับใช้ประโยชน์ปานกลาง 

การทดสอบสมมติฐานการศึกษา พบว่า ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานคร ที่มีลักษณะแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการเปิดรับผลส ารวจของสวนดุสิตโพล ที่
แตกต่างกัน ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีเพศ อาชีพ และระดับรายได้ต่อเดือนแตกต่างกัน มี
พฤติกรรมการเปิดรับผลส ารวจของสวนดุสิตโพลที่แตกต่างกัน ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มี
อายุ ระดับการศึกษา ที่แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการเปิดรับผลส ารวจของสวนดุสิตโพล และท่ีแตกต่าง
กัน ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีลักษณะแตกต่างกัน มี
ทัศนคติที่มีต่อสวนดุสิตโพล ที่แตกต่างกัน ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มี เพศ อายุ อาชีพ 
และระดับรายได้ต่อเดือน แตกต่างกัน มีทัศนคติที่มีต่อสวนดุสิตโพล ที่แตกต่างกัน ประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานคร ที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีทัศนคติที่มีต่อสวนดุสิตโพล ที่แตกต่างกัน ลักษณะ
ทางประชากรศาสตร์ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีลักษณะแตกต่างกัน มีการใช้ประโยชน์
จากผลส ารวจของสวนดุสิตโพล ที่แตกต่างกัน ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีเพศแตกต่างกัน 
มีการใช้ประโยชน์จากผลส ารวจของสวนดุสิตโพล ที่แตกต่างกัน ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ที่
มี อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และ ระดับรายได้ต่อเดือนแตกต่างกัน มีการใช้ประโยชน์จากผลส ารวจ
ของสวนดุสิตโพล ที่แตกต่างกัน 

 

ค าส าคัญ โพล สาธารณมติ พฤติกรรม การรับรู้ ทัศนคติ  
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บทน ำ 

 

ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

ในยุคปัจจุบัน ประชาชนสามารถติดตามข่าวสารได้จากทุกมุมโลก จากสื่อต่างๆ ทั้งสื่อมวลชน 
โลกสังคมออนไลน์ ตามความต้องการและความสามารถในการรับรู้ของแต่ละบุคคล เนื่องจาก
ประชาชนมีสิทธิและเสรีภาพในการติดตามข่าวสารที่เกิดขึ้นในสังคม รวมทั้งการแสดงความคิดเห็น 
ส าหรับช่องทางการรับรู้ความเห็นของบุคคลอ่ืนหรือคนส่วนใหญ่ในสังคม ว่ามีความคิดเห็นหรือกระท า
สิ่ ง ใ ด อ ยู่  เ รี ย ก ว่ า  โ พ ล  ห รื อ  ก า ร ส า ร ว จ ค ว า ม คิ ด เ ห็ น ข อ ง ป ร ะ ช า ช น ส่ ว น ใ ห ญ่   
การส ารวจสาธารณมติ หรือ โพล ในประเทศไทยได้น าแบบอย่างมาจากหนังสือพิมพ์ในสหรัฐอเมริกา 
โดยการหยั่งเสียงการเลือกตั้งครั้งที่ 12 ตามเขตเลือกตั้งในกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 26 มกราคม 
2518 โดย ดร.ทิตยา สุวรรณชฎ และคณะซึ่งเรียกว่า นิด้าโพล ผลส ารวจสามารถท านายได้ใกล้เคียง
มาก ท าให้การเลือกตั้งทั่วไปมีหน่วยงานและสถาบันส ารวจเพ่ิมขึ้น ในประเทศไทยให้ความส าคัญกับ
ทุกประเด็นปัญหา ไม่เฉพาะการเลือกตั้งเท่านั้น ซึ่งครอบคลุมด้านเศรษฐกิจ สังคม และอ่ืนๆ 

โพล จึงได้รับความสนใจอย่างกว้างขวางเพราะเป็นข้อเท็จจริง ของประชาชน ในเรื่องราว
ต่างๆ ที่สังคมเกิดข้อสงสัยและต้องการค าตอบ การท าโพล นับว่าเป็นสื่อหนึ่งที่สามารถสะท้อนให้เห็น
ถึงความคิดเห็นของประชาชน ทั้งการเมืองเศรษฐกิจ สังคม ได้อย่างเป็นที่น่าเชื่อถือในวงกว้าง ซึ่งการ
แสดงความคิดเห็นส่วนตัวของประชาชนเพียงเสียงส่วนน้อยแต่อาจมีผลกระทบกับเสียงส่วนมาก การ
ท าโพลมีส่วนช่วยให้ความคิดเห็นเหล่านี้ได้เผยแพร่ออกไปสู่สังคมได้อย่างถูกต้องและเป็นธรรม 
บางครั้งการท าโพลมิได้ท าเพ่ือการส ารวจความคิดเห็นในเรื่องทั่วไป แต่เป็นการช่วยยุติข้อขัดแย้งของ
กลุ่มคนที่ก าลังหาข้อยุติไม่ได้ เช่นกัน ความแตกต่างกันทางด้าน เพศ อายุ อาชีพ รายได้ อาจเป็นสิ่ง
หนึ่งที่สามารถบอกถึงความต้องการของคนในสังคมได้ชัดเจนยิ่งขึ้น ด้วยสภาพ สังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไป
ท าให้วัฒนธรรม ธรรมเนียม ประเพณี ความคิดของคนในสังคมเกิดการเปลี่ยนแปลง โพลเป็นสิ่งหนึ่งที่
อาจเป็นแนวทางในการบอกถึงทิศทางของบุคคลในสังคมว่าคิดอย่างไร หากเกิดความขัดแย้ง จะ
สามารถแก้ไขปัญหาอย่างไร  

ส าหรับ ส านักโพล ที่สังคมให้ความสนใจและจับตามองถึงการท าโพล การน าเสนอเผยแพร่
ข้อมูลถึงผลส ารวจ ต่างๆ มีไม่กี่ส านัก และหนึ่งในนั้น คือ สวนดุสิตโพล “สวนดุสิตโพล” เป็น
หน่วยงานหนึ่งในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ได้เริ่มด าเนินโครงการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 โดยท า
หน้าที่ส ารวจประชามติ วิเคราะห์ และประเมินผลสถานการณ์ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสาธารณชน
ทุกด้าน ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ การศึกษา การเมือง กีฬา ฯลฯ ปัจจุบันมีผลงานกว่า 775 เรื่อง  
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วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือทราบถึงพฤติกรรมการเปิดรับผลส ารวจขอสวนดุสิตโพล ของประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานคร  

2. เพ่ือศึกษาถึงทัศนคติที่มีต่อสวนดุสิตโพลของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

3. เพ่ือศึกษาถึงการใช้ประโยชน์จากผลส ารวจของสวนดุสิตโพล ของประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานคร 

4. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่างลักษณะทางประชากรศาสตร์กับการเปิดรับผลส ารวจขอ
สวนดุสิตโพล ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

5. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่างลักษณะทางประชากรศาสตร์กับทัศนคติที่มีต่อสวนดุสิตโพ
ลของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

6. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่างลักษณะทางประชากรศาสตร์กับการใช้ประโยชน์จากผล
ส ารวจของสวนดุสิตโพล ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

วิธีกำรศึกษำ 

การศึกษา เรื่อง “พฤติกรรมการเปิดรับ ทัศนคติ และการใช้ประโยชน์จากผลส ารวจของสวน
ดุสิตโพล ” ครั้งนี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ใช้การวิจัยเชิงส ารวจ 
( Survey Research Method)  ส า ร ว จ แ บ บ วั ด ผ ล ค รั้ ง เ ดี ย ว  ณ  ช่ ว ง เ ว ล า ใ ด เ ว ล า ห นึ่ ง  
(Cross Sectional Study) เพ่ือศึกษาถึง พฤติกรรมการเปิดรับ ทัศนคติ และการใช้ประโยชน์จากผล
ส ารวจของสวนดุสิตโพล  โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือ ประชากรกลุ่ม
ตัวอย่าง ผู้ที่เคยรับและติดตามข่าวสารเกี่ยวกับโพลของสวนดุสิตโพล ที่อาศัยอยู่ในเขตต่างๆ ของ
กรุงเทพมหานคร อายุตั้งแต่ 30 ปีขึ้นไป กลุ่มตัวอย่าง จ านวน  400  คน การสุ่มกลุ่มตัวอย่างเป็น
แบบหลายขั้นตอน (Multi Stage Sampling ) โดยตั้ง สมมติฐาน ดังนี้  1. ลักษณะทางประชากรศาสตร์
ที่แตกต่างกันของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร  จะท าให้มีการเปิดรับผลส ารวจสวนดุสิตโพล ที่
แตกต่างกัน 2. ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ที่แตกต่างกันของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร จะ
ท าให้มีทัศนคติที่มีต่อสวนดุสิตโพล ที่แตกต่างกัน และ 3. ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ที่แตกต่างกัน
ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร จะท าให้มีการใช้ประโยชน์จากผลส ารวจสวนดุสิตโพล ที่
แตกต่างกัน  

 

ผลกำรศึกษำและอภิปรำยผล 
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ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มี อายุ ระดับการศึกษา ที่แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการ
เปิดรับผลส ารวจของสวนดุสิตโพล ที่แตกต่างกัน  การเปิดรับผลส ารวจของ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ไม่
ค่อยได้ติดตาม ใช้ระยะเวลาในการติดตามผลส ารวจ ไม่เกิน 10 นาทีจากสื่อโทรทัศน์ โดยวัตถุประสงค์
ในการเปิดรับเพ่ือความรู้ และมีความสนใจด้านการเมือง สามารถอธิบายได้ว่า ลักษณะส่วนบุคคล 
ได้แก่ อายุ  และระดับการศึกษา มีผลต่อการเปิดรับผลส ารวจของสวนดุสิตโพลที่แตกต่างกัน 
สอดคล้องกับ (Kippax and Murray อ้างถึงใน อรพินท์ ศักดิ์เอ่ียม, 2537 ; 23) ได้ศึกษาเพ่ิมเติมใน
เรื่องของการรับรู้ในคุณประโยชน์ของสื่อพบว่า ปัจจัยด้านลักษณะทางประชากรของผู้รับสาร เช่น 
เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ เป็นตัวก าหนดการใช้สื่อและการรับรู้ในคุณประโยชน์ของสื่อและ
จากประเภทของสื่อที่ศึกษา พบว่าโทรทัศน์จะถูกเลือกใช้สูงเป็นอันดับหนึ่ง เพราะกลุ่มเป้าหมายเห็น
ว่าเป็นสื่อที่มีประโยชน์โดยให้ข้อมูลต่าง ๆ ที่ตนสนใจ และกลุ่มเป้าหมายมีการเลือกใช้สื่ออย่างมีจดมุ่ง
หมายและเข้าใจถึงคุณ ประโยชน์ของสื่อที่มีต่อผู้ใช้ ปรมะ  สตะเวทิน  (2541, น. 105) กล่าวว่า อายุ 
เป็นปัจจัยหนึ่งที่ท าให้คนมีความเหมือนหรือแตกต่างกันในเรื่องของความคิดและพฤติกรรม คนที่มี
อายุน้อยจะมีความคิดเสรีนิยมมากกว่า ในขณะที่คนที่มีอายุมากจะมีความระมัดระวังมากและเป็นคน
ที่ยึดถือการปฏิบัติมากกว่าลักษณะการเลือกใช้สื่อมวลชนก็แตกต่างกัน  รวมทั้ง การศึกษ า  
(Education)  การศึกษาหรือความรู้เป็นอีกลักษณะหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อผู้รับสาร  คนที่ได้รับการศึกษา
ในระดับที่แตกต่างกัน  ในยุคสมัยที่แตกต่างกัน  ในระบบการศึกษาที่แตกต่างกันย่อมมีความรู้สึกนึก
คิด  อุดมการณ์  และความต้องการที่แตกต่างกันไป  คนที่มีการศึกษาสูงจะได้เปรียบอย่างมากในการ
เป็นผู้รับสารที่ดี  และใช้สื่อมวลชนมากกว่า  สามารถเข้าใจสารได้ดี  แต่จะเป็นคนที่เชื่ออะไรง่ายๆ  
ถ้าไม่มีหลักฐานหรือเหตุผลเพียงพอ  

ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มี เพศ อายุ อาชีพ และระดับรายได้ต่อเดือน แตกต่าง
กัน มีทัศนคติต่อสวนดุสิตโพล ที่แตกต่างกัน โดยมีทัศนคติอยู่ในระดับปานกลาง กลุ่มตัวอย่างส่วน
ใหญ่เห็นว่าสวนดุสิตโพล ให้ข้อมูลอันหลากหลายทันต่อสถานการณ์ เสนอข่าวสารจากผลส ารวจได้
รวดเร็ว และการเสนอผลส ารวจที่ช่วยเพ่ิมความรู้ด้านต่างๆ รวมทั้งการให้ข้อมูลของเหตุการณ์ต่างๆ 
อย่างถูก สามารถอธิบายได้ว่า ลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ และระดับรายได้ต่อเดือน
แตกต่างกัน มีผลต่อทัศนคติที่มีต่อสวนดุสิตโพล สอดคล้องกับ ประภาเพ็ญ สุวรรณ กล่าวว่า การ
ติดต่อสื่อสารจากบุคคลอ่ืน (Communication from others) จะท าให้เกิด ทัศนคติ จากการรับรู้
ข่าวสารต่าง ๆ จากผู้อ่ืน ได้ เช่น เด็กที่ได้รับการสั่งสอนจากผู้ใหญ่จะเกิด ทัศนคติ ต่อการกระท าต่าง 
ๆ ตามที่เคยรับรู้มา  

ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มี อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และ ระดับรายได้ต่อ
เดือนแตกต่างกัน มีการใช้ประโยชน์ จากผลส ารวจของสวนดุสิตโพล ที่แตกต่างกัน พบว่ า การใช้
ประโยชน์ จากผลส ารวจของสวนดุสิตโพล เพ่ือเป็นความรู้ ในการรับรู้ความเปลี่ยนแปลงของสังคม 
สนองตอบต่อความอยากรู้อยากเห็นของตนเอง และสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มสนทนา  สามารถ
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อธิบายได้ว่า ลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และ ระดับรายได้ต่อเดือน
แตกต่างกัน มีผลต่อการใช้ประโยชน์ จากผลส ารวจของสวนดุสิตโพล  สอดคล้องกับเดวิสัน (Davision 
อ้างถึงใน พัชรี เชยจรรยา,เมตตา วิวัฒนากุล และ ถิรนันท์ อนวัชศิริวงค์, 2538 : 199 – 200)  โดย
ให้การสนับสนุนแนวคิดของคาทซ์โดยให้ข้อคิดว่า บุคคลทุก ๆ คนมีความเกี่ยวพันอย่างยิ่งต่อสังคม
และสภาพแวดล้อมรอบ ๆ ตัว ซึ่งสภาพแวดล้อมดังกล่าวเป็นสาเหตุให้แต่ละบุคคลมีความต้องการ
เลือกใช้สื่อ หรือเลือกรับข่าวสาร เพ่ือสนองความพอใจ  

 

สรุปและข้อเสนอแนะ  

พฤติกรรมการเปิดรับผลส ารวจ ของสวนดุสิตโพล กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มีระดับการระดับ
ศึกษาปริญญาตรี ไม่ค่อยได้ติดตาม ใช้ระยะเวลาในการติดตาม ไม่เกิน 10 นาท ีโดยส่วนใหญ่ ข่าวสาร
จาก สื่อโทรทัศน์ มีวัตถุประสงค์ในการเปิดรับเพ่ือความรู้  และส่วนใหญ่มีความสนใจเรื่องของผล
ส ารวจของสวนดุสิตโพล ด้านการเมือง จะเห็นว่ากลุ่มตัวอย่างโดยสาวนใหญ่ให้ความสนใจน้อยและใช้
เวลาสั้นในการติดตาม เรื่องท่ีให้ความสนใจเป็นเรื่องการเมืองเป็นหลัก ด้านการเผยแพร่ สวนดุสิตโพล 
ควรใช้ช่องทางสื่อที่มีความน่าสนใจ ชวนติดตาม โดยเฉพาะสื่อสมัยใหม่ที่ได้รับความนิยมอย่าง
แพร่หลายในปัจจุบัน เช่น สังคมออนไลน์ เป็นต้น เนื่องจากเป็นสื่อที่สามารถสร้างความน่าสนใจและ
สามารถน าเสนอรูปแบบที่น่าสนใจชวนให้ติดตามมากขึ้น และจากนี้สามารถน าเสนอผลการส ารวจ
อ่ืนๆ เพ่ิมขึ้นจากประเด็นด้านการเมือง ได้เช่นกัน ด้านการน าเสนอ สวนดุสิตโพล ในรูปแบบของการ
ผลโพลเพ่ือให้สามารถเห็นภาพและเข้าใจง่าย ควรน าเสนอในรูปแบบกราฟ หรือรูปภาพประกอบกับ
การแสดงตัวเลขในการจัดอันดับผลส ารวจ เนื่องจากเป็นการกระตุ้นความสนใจและชวนให้ติดตาม
มากขึ้น ทั้งยังสามารถปรากฏได้ในหลายช่องทาง  

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มีทัศนคติอยู่ในระดับปานกลาง เห็นว่าสวนดุสิตโพล ให้ข้อมูลอัน
หลากหลายทันต่อสถานการณ์ เสนอข่าวสารจากผลส ารวจได้รวดเร็ว และการเสนอผลส ารวจที่ช่วย
เพ่ิมความรู้ด้านต่างๆ รวมทั้งการให้ข้อมูลของเหตุการณ์ต่างๆ อย่างถูก ด้านการเผยแพร่ สวนดุสิต
โพล ควรมีการเผยแพร่ผ่านช่องทางที่มีความรวดเร็ว เพ่ือให้ทันต่อสถานการณ์และสนองตอบความ
ต้องการของผู้รับสารได้มากขึ้น เช่น เพ่ิมช่องทางการเผยแพร่ข้อมูล ผ่าน ระบบ Social media เช่น 
facebook twitter หรือการส่ง SMS ทางโทรศัพท์มือถือ เพ่ือแจ้งผลผลโพลต่างๆ และบอกถึงแหล่ง
ข่าวสารที่สามารถติดตามได้เพ่ิมเติม เป็นต้น ด้านการน าเสนอเนื้อหา สวนดุสิตโพล ควรมีการน าเสนอ
เนื้อหาที่มีแหล่งอ้างอิงที่น่าเชื่อถือ เช่น บอกถึงกระบวนการ กลุ่มตัวอย่างที่ส ารวจ เนื่องจากผู้ที่มี
การศึกษาสูงจะได้เปรียบอย่างมากในการเป็นผู้รับสารที่ดี  และใช้สื่อมวลชนมากกว่า  สามารถเข้าใจ
สารได้ดี  แต่จะเป็นคนที่เชื่ออะไรง่ายๆ  ถ้าไม่มีหลักฐานหรือเหตุผลเพียงพอ  และมักจะใช้สื่อ
ประเภท  สิ่งพิมพ์ เช่น หนังสือพิมพ์ นิตยสาร เป็นต้น กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่  
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การใช้ประโยชน์จากผลส ารวจของสวนดุสิตสูงที่สุด คือ ด้านความรู้ ด้านข้อมูลข่าวสาร ด้าน
บันเทิง และด้านปฏิสัมพันธ์ ตามล าดับ ด้านการน าเสนอเนื้อหา สวนดุสิตโพล จึงควรเป็นประเด็นที่
ได้รับความสนใจในปัจจุบัน  สร้างความรู้ และเกิดความตระหนักต่อสังคมในประเด็นที่สังคมให้ความ
สนใจ หรือเกิดประเด็นที่มีถกเถียงกันอย่างกว้างข้าง และสามารถน าผลส ารวจไปใช้ประโยชน์ต่อยอด
ในการศึกษาเชิงลึกในประเด็นอ่ืน ๆ ต่อไป ด้านการเผยแพร่ สวนดุสิตโพล ควรมีการจัดเก็บและ
เผยแพร่ให้อยู่ในรูปแบบของฐานข้อมูลที่สามารถสืบค้นได้เพ่ือเป็นคลังความรู้ท าให้เกิดประโยชน์ และ
ใช้เป็นแหล่งศึกษาอ้างอิงส าหรับผู้ที่น าไปใช้ในด้านอ่ืนๆ ต่อไป   
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